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บทที่ 1  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

 พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง 
คือ “เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา
เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร             
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นไปเพ่ือเกษตรกรอย่างแท้จริง” ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 
จากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัดเป็นล าดับ 
จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวครั้งนั้นมุ่งเน้นให้
ความส าคัญพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาทุกเรื่องทุกสาขาทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ต่างๆ ที่ได้จากพ้ืนที่เหล่านั้น ถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรงในเรื่องที่มี
ความเร่งด่วน  

 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย และพบว่า
เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาต่างๆ เหล่านั้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้หยิบยกเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลขึ้นมาด าเนินการอีกครั้ง 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
ทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกับภาครัฐ  
และภาคเอกชน  

 โดยมุ่งเน้นด าเนินการใน 5 เรื่องหลักให้บังเกิดผลแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย  
1) ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 2) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 3) ปัญหาที่ดินท ากิน 4)ปัญหาราคาสินค้า
เกษตร และ 5) ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่รับความเป็นธรรม พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอละ 1 ต าบล  
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วัตถุประสงค์โครงการ 

 1) เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2) จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ใน
พ้ืนที ่หรอืพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิมและเชื่อมโยงเครือข่าย 

 3) ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา
เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs 
เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมั ยใหม่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี   
สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 

ระยะด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2560  

เป้าหมายโครงการ 

 1) ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล และสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรหรือองค์กร
เกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ทุกอ าเภอๆละ 1 ต าบล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จ านวน 11 ต าบล ปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายด าเนินการจ านวน 11 ต าบล คงเหลือ
ด าเนินการในปี 2561-2564 จ านวน  43  ต าบล 

 2) ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
หรือ SMAEs เกษตร จ านวน 1 กลุ่มองค์กรเกษตรกร 

วิธีการด าเนินโครงการ 

 เสนอขอความเห็นชอบโครงการต่อสภาเกษตรจังหวัด และจัดท ารายละเอียดการด าเนินโครงการขอ
อนุมัติต่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ก่อนด าเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1) กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล 

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประสานงาน แนะน า ช่วยเหลือเกษตรกรในต าบลจัดท าแผนพัฒนา
เกษตรกรรมระดับต าบล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องมีสาระส าคัญเพ่ือการ
แก้ปัญหาอย่างน้อย  5  เรื่องดังต่อไปนี้ 

  1) ระดมความคิดเห็น ปัญหาและก าหนดแนวทางการส่งเสริม และการแก้ไขปัญหาที่ดินโดย
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร 

  2) การส่งเสริม การพัฒนา และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าและระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 
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  3) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร และก าหนดสวัสดิการให้เกษตรกร 

  4) พัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม
สร้างเครือข่ายรายอาชีพ รายสินค้า เพื่อการลดรายจ่าย และสร้างมูลค่า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5) การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และการเข้าถึงแหล่งทุน 

 2) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายอาชีพตามแนวทางเกษตร
อุตสาหกรรมเป็นการพัฒนาต่อยอด การแปรรูปสินค้าเกษตร ในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตามกิจกรรม
จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล เพ่ือให้มีการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMAEs เกษตร  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) เกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

 2) ชุมชนระดับมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการบริหารจัดการงานสู่การบริหาร
จัดการตนเอง 

 3) ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในต าบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิม  
เป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม 
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บทที่ 2  

สภาพทั่วไปของต าบลแม่ขรี 

1. ประวัติความเป็นมา 

 ต าบลแม่ขรี เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอตะโหมด เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอ าเภอเขาชัยสน โดยมี 
ขุนประณามตะโหมดภัย เป็นก านันสมัยนั้น ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีรูปแบบการ
ปกครอง 2 เทศบาล คือ เทศบาลต าบลแม่ขรีและเทศบาลต าบลควนเสาธง 

2. อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ จด ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

 ทิศตะวันออก จด ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

 ทิศตะวันตก จด หมู่ที่1 บ้านทุ่งโพธิ์ ต าบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

 ทิศใต ้  จด หมู่ที่ 8 ต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 เนื้อท่ี 25,054 ไร่ แบ่งเป็น 

  -พ้ืนที่อยู่อาศัย   จ านวน 3,507 ไร่  

  - พ้ืนที่ท าการเกษตร  จ านวน 19,542 ไร่ 

  - พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 2,004 ไร่ 

ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/ ( 19 มิถุนายน 2560 ) 
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 การคมนาคมและการสื่อสาร 

 ถนนเพชรเกษมและถนนทางหลวงสายแม่ขรี – ตะโหมด และถนนสายแม่ขรี – โหล๊ะจังกระ ซึ่ง
เป็นถนนสายหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในต าบลแม่ขรี และมีถนนสายรองเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน 
  

 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเนินสูงทางทิศตะวันตกลาดต่ ามาทิศตะวันออกซึ่งเป็นพ้ืนที่
ราบ ลักษณะภูมิอากาศ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ 79 % มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนเริ่มต้นตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 25 ลูกบาศก์ และฤดูฝนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส น้ าฝนเฉลี่ย 587 ลูกบาศก์เมตร 

3. จ านวนประชากร/จ านวนครัวเรือน 

 จ านวนครัวเรือน 1,260 ครัวเรือน จ านวนประชากร 5,174 คน 

 - ชาย  2,543 คน 

 - หญิง  2,631 คน 

4. สภาพทางสังคม การเมือง การปกครอง 

 ศาสนา ชาวบ้านนับถือศาสนาอิสลาม 60 % ศาสนาพุทธ 40 % 

 บริการสาธารณะ 

   - โรงพยาบาล   จ านวน 1 แห่ง 

   - สถานีอนามัย   จ านวน 2 แห่ง 

   - วัด     จ านวน 3 แห่ง 

   - โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน 4 แห่ง 

   - โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน 1 แห่ง 

   - เทศบาลต าบล   จ านวน 2 แห่ง  

5. สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท าสวนยางพารา สวนผลไม้ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง 
รายได้เฉลี่ยของประชากร 43,901.38 บาท/คน/ปี 
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6. ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านในต าบลแม่ขรี 

 ปัญหาเรื่อง น้ า หมู่บ้านที่มีปัญหามาก ได้แก่ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ม.7, ม.9, ม.10 

 ปัญหาเรื่อง ผลผลิตจากการท าไร่ หมู่บ้านที่มีปญัหามาก ได้แก่ ม.9 

 ปัญหาเรื่อง การเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหามาก ได้แก่ ม.7, ม.11 

 ปัญหาเรื่อง คุณภาพของดิน หมู่บ้านที่มีปัญหามาก ได้แก่ ม.6, ม.7, ม.9  

 ปัญหาเรื่อง คุณภาพน้ า หมู่บ้านที่มีปัญหามาก ได้แก่ ม.4, ม.6, ม.7 

 ปัญหาเรื่อง การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น หมู่บ้านที่มีปัญหามาก ได้แก่ ม.1 

 ปัญหาเรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อม หมู่บ้านที่มีปัญหามาก ได้แก่ ม.1, ม.3, ม.5, ม.9 

7. แนวโน้มทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน  

 1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิต เพ่ือน าไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ
โดยเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกระดับให้รู้เท่าทันกับโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือปูพื้นฐานการศึกษาให้กับประชาชน 

 3. ส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ของประชาชน โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้มีความเข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 4. จัดให้มีและพัฒนาขีดความสามารถตลาดกลางเพ่ือรองรับผลิตผลทางการเกษตรให้มีความสะอาด 
ปลอดภัยได้มาตรฐานน่าซื้อ และพัฒนาสู่ศูนย์กลางการค้า 

 5. เสริมสร้างและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ที่ดีของ
หมู่บ้าน 

 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3  

การจัดเวทีประชาคม 

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้แทนหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือท าความเข้าในรายละเอียดวัตถุประสงค์ 
ความจ าเป็น ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ  
การท าการเกษตรในปัจจุบัน และตัดสินใจเลือกชนิดสินค้าที่จะจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด  
จังหวัดพัทลุง   

 

1. การวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก 

 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือ SMAEs เกษตร ปรับปรุง
ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล  โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม  
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม SMAEs เกษตร 
เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงจึงจัดเวทีเสวนา เพ่ือให้เกษตรกรในต าบลช่วยกันแสดง
ความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกสินค้าเกษตรที่จะมุ่งเน้นเป็นหลัก  
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ที ่ ชนิดสินค้าเกษตร ต้นทุน ราคาขาย ก าไร/ขาดทุน ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค 
1 ยางพารา 16,000 

บาท/ไร่/ปี 
12,575บาท/
ไร่/ปี 

ขาดทุน 3,425 
บาท/ไร่/ปี 

-ราคาไม่แน่นอน และตกต่ า 
-ต้นยางยืนต้นตาย 
-อุทกภัย 

2 ไ ม้ ผ ล  ล อ ง ก อ ง ,
ทุเรียน,มังคุด,เงาะ 

5 , 3 3 5 
บาท/ไร่/ปี 

11,177 บาท/
ไร่/ปี 

ก า ไ ร  5 ,842 
บาท/ไร่/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-สภาพดินและอากาศเหมาะสม 
-ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
-โรคและแมลง 

3 โคพื้นเมือง 10,000 
บาท/ตัว 

15,000 บาท/
ตัว 

5,000 บาท/
ตัว 

-โรคปากเท้าเปื่อย 
-ต้นทุนค่าอาหารน้อย 

4 แพะ 40,000 
บาท/11
ตัว/ปี 

60,000 บาท/
11 ตัว/ปี 

20,000 บาท/
11 ตัว/ปี 

-ลงทุนสูง 
-ไม่มีแหล่งอาหาร 
-อากาศช้ืน เป็นโรค 

5 ไก่พ้ืนเมือง 25,500/
20ตัว/ปี 

39,280/20
ตัว/ปี 

13,780 บาท/
20 ตัว/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-เลี้ยงง่าย 
-ประหยัดต้นทุนด้านอาหาร 
-ลงทุนค่อนข้างสูง 
-ต้องดูแลเรื่องความสะอาดโรงเลี้ยงและ
น้ า 

6 ผึ้งโพรงไทย 8 3 5 
บาท/รัง/ปี 

3,000 บาท/
รัง/ปี 

2,000 บาท/
รัง/ปี 

-เป็นอาชีพเสริม 
-ลงทุนต่ า 
-ดูแลจัดการง่าย 
-ขาดการรวมกลุ่ม 

7 ปลากินพืช 20,976 
บาท/ไร่ 

25,205 บาท/
ไร่ 

4,229 บาท/ไร่ -สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร
ชาวสวนยาง 
-มีแหล่งน้ าเพียงพอในการเลี้ยง 
-มีตลาดรับซื้อ 
-ต้นทุนค่าอาหารปลาสูง 

  

 เกษตรกรต าบลแม่ขรีได้เลือกสินค้าเกษตร ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทยเพ่ือสุขภาพ เพ่ือด าเนิน
กระบวนการกลุ่มและพัฒนาคุณภาพน้ าผึ้ง เพ่ือให้ทางกลุ่มสามารถมีรายได้เสริมนอกจากรายได้หลักจาก
ยางพารา อีกทั้งพ้ืนที่ของต าบลแม่ขรีมีการปลูกไม้ผล ยางพารา และพันธุ์ไม้ธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารให้กับ
ผึ้งโพรงไทได้เป็นอย่างดี จึงสามารถรวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งได้ต่อไป  

2. ข้อมูลปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  

 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงได้ประสานงานกับส านักงาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงใน
ฐานะศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด พบว่าในต าบลแม่ขรีมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน
ปัญหาหนี้สินกับกระทรวงมหาดไทยไว้ทั้งสิ้น 491 ราย ผลรวมของหนี้สิน 128,810,990 บาท และจากการ
ท าประชาคมพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในต าบลแม่ขรีมีภาวะหนี้สินแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนปัญหาหนี้สินกับ
กระทรวงมหาดไทย สาเหตุของการมีหนี้สิน ได้แก่ 
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 1) ส่งลูกเรียน และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

 2) ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ  

 ในที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไข ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย การท าบัญชีครัวเรือน การท า
แผนชุมชนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย การส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อการบริโภค 

3. ข้อมูลปัญหาที่ดินท ากิน 

 จากการท าเวทีประชาคมต าบลแม่ขรี มีการน าเสนอปัญหาด้านที่ดิน ดังนี้ 

ที ่ ปัญหาสิทธิท่ีดินท ากิน ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ รวบรวมข้อมูลจ านวนเกษตรกร จ านวนพื้นที ่

 

4. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 ต าบลแม่ขรี มีพ้ืนที่ทางการเกษตรร้อยละ 78 ของพ้ืนที่ทั้งหมด การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรจึงเป็น
ฐานการจัดการที่ส าคัญต่อการผลิตการเกษตรของต าบล 

ที ่ ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
1 ขาดแคลนระบบส่งน้ า จากการช ารุด ส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

5. ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่รับความเป็นธรรม 

 1. ปัญหาสิทธิเกษตรกรจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิในที่ดินแต่มีอาชีพท าการเกษตรเมื่อมีการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐจึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธินั้นๆได้ 

6. ปัญหาอื่นๆ 

 1. การจัดให้มีการประชุมเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับต าบลทุกๆ 2 เดือน 

 2. การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 

 3. การควบคุมราคายางไม่ให้ตกต่ า  
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (ผึ้งโพรงไทย) 

ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

1. วิสัยทัศน์ 

 เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้อยู่ดีมีสุข 

2. พันธกิจ 

 1. เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับองค์กรชุมชน และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

 2. ให้มีรายได้เสริมในชุมชน 

 3. เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นฐานรากให้กับสังคมเข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

  กลยุทธ์ 

   3.1.1 การเพ่ิมปริมาณการผลิต 

   3.1.2 การเพ่ิมชนิดสินค้าท่ีแปรรูป  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเพ่ิมรายได้ 

  กลยุทธ์ 

   3.2.1 ปรับปรุงคุณภาพน้ าผึ้งเพ่ือให้มีคุณภาพทุกรอบการผลิต 

   3.2.2 การหาตลาดและเชื่อมโยงตลาด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาหลักด้านการเกษตรในพ้ืนที่ 

  กลยุทธ์ 

   3.3.1 ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาหลักด้าน
การเกษตรในพื้นที่ ดังนี้  

    

 

   1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

   2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
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   3.การแก้ไขแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

   4.ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่รับความเป็นธรรม 

   5.การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ 
ผู้ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

   

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มปรมิาณ
การผลิต 

1.รวมกลุ่มผลติรังเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  25 คน -กลุ่ม  
-วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลี้ยงผึ้งโพรงและ
ชันโรงต าบลปันแต 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มชนิด
สินค้าท่ีแปรรูป 

1.การแปรรูปผลติภณัฑ์จากน าผึ้ง
โพรงไทย 

25 คน -กลุ่ม  
-วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลี้ยงผึ้งโพรงและ
ชันโรงต าบลปันแต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร 

   

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพ
น้ าผึ้งเพื่อให้มีคุณภาพทุกรอบ
การผลิต 

1.ตั้งคณะกรรมการเพื่อตดิตามและ
ปรับปรุงคณุภาพน้ าผึ้ง 

25 คน -กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 2 การหาตลาดและ
เชื่อมโยงตลาด 

1.ปรับปรุงการผลติเพื่อให้ได้
มาตรฐาน  

25 คน -ส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด
พัทลุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไข
ปัญหาหลักด้านการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

   

-ประสานงานกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หลักด้านการเกษตรในพ้ืนท่ี 

   

1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 

1.ประสานขอข้อมลูเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนหนีส้ินจาก สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด  

11 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

2.การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 1.ที่ดินไม่มเีอกสารสิทธ์ิ 11 หมู่บ้าน -สนง.ที่ดินจังหวัด
พัทลุงและสาขาตะ
โหมด 

3.การแก้ไขแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1.ขาดแคลนระบบส่งน้ า จากการ
ช ารุด 

11 หมู่บ้าน -ธ.ก.ส. 
-สนง.ชลประทานท่า
เชียด 
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4.ปัญหาสวสัดิการเกษตรกร 
สิทธิเกษตรกรและการไม่รับ
ความเป็นธรรม 

2.ปัญหาสิทธิเกษตรกรจากการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

11 หมู่บ้าน -กยท.จังหวัดพัทลุง 

5.การแก้ไขปัญหาอื่นๆ 1.การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 11 หมู่บ้าน -สนง.เกษตรอ าเภอ
บางแก้ว 
-สนง.พัฒนาชุมชน
อ าเภอบางแก้ว 
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ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  

ตาราง ตารางแสดงต้นทุนการผลิต และรายได้เฉลี่ย  

ที ่ รายการลงทุน ต่อ 1 รัง จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 อุปกรณ์รังผึ้งโพรง   
   -รังไม้ 500  
   -คอนผึ้ง 25  
   -เสาเหล็ก 150  
   -อื่นๆ ไขผึ้ง ขวดใส่น้ าผึ้ง    
2 ชุดอุปกรณ์จับผึ้ง   
   -สโมกเกอร ์ 600  
   -ผ้าคลุมกันผึ้งต่อยพร้อมหมวก 150  
 รายได้จากการลงทุน   
 -ผลผลิตจ านวน (ขวด/รัง) 5  
 -ราคาเฉลี่ย (บาท/ขวด) 500  
 -รายได้เฉลีย่ (บาท/รัง) 2,500  
 -ก าไรสุทธิ (บาท/รัง) 2,300  
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